
  

 

LEADING IN TECHNOLOGY! 

 

Sormac produceert geavanceerde machines voor de groenteverwerkende industrie. 

Wij zijn wereldwijd actief voor klanten die aardappelen, wortelen, uien en sla verwerken. 

In ons modern bedrijf in Venlo ontwikkelen en fabriceren we succesvol machines en 

processen die het mogelijk maken hygiënisch en veilig voedsel te verwerken met steeds betere 

kwaliteit. 

 

Ter uitbreiding van onze Laboratorium afdeling willen wij graag per direct in contact komen 

met een enthousiaste 

Medewerker Laboratorium    

 

Functie-informatie: 

Als medewerker laboratorium ga je binnen een klein team op flexibele wijze aan de slag met 

diverse uitvoerende (o.a. microbiologische) werkzaamheden in het kader van 

onderzoeksprojecten. 

De werkzaamheden zijn zeer afwisselend en zowel gerelateerd aan materialen als aan 

voedingsmiddelen. 

 

Werkzaamheden: 

• Diverse metingen t.a.v. productanalyses waaronder het uitvoeren van microbiologisch 

onderzoek 

• Verwerken en rapporteren van de onderzoeksresultaten  

• Kennis inbrengen op basis van de opgedane praktijkervaring en meedenken over 

oplossingen 

• Ondersteunen van testen en monstername op andere locaties  

• Ondersteunen van onderzoek en kwaliteitscontroles elders binnen het bedrijf 

• Assisteren bij werkzaamheden t.b.v. het kwaliteitsmanagementsysteem (ISO-9001) 

 

Als persoon heb je een praktische en flexibele instelling, je werkt efficiënt en nauwkeurig 

zowel zelfstandig als in teamverband. Je bent betrouwbaar en werkt met een hoog 

verantwoordelijkheidsgevoel. Verder ben je dynamisch en heb je goede communicatieve 

vaardigheden. 

 

 

 

 

 

 

 



Functie-eisen: 

Voor deze vacature zijn wij op zoek naar een kandidaat met de volgende achtergrond: 

• Je hebt een afgeronde MBO-4 opleiding met voorkeur naar MLO microbiologie, 

levensmiddelentechnologie of voeding & kwaliteit 

• Uitstekende kennis van Windows, Microsoft Office  

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 

• In het bezit van rijbewijs B  

• Je bent beschikbaar voor een fulltime werkweek van 40 uur  

 

Sormac biedt: 
• Een zelfstandige en uitdagende job in een groeiende organisatie 

• Een fijne werkomgeving 

• Goede arbeidsvoorwaarden 

• Mogelijkheid om opleidingen te volgen en jezelf daarmee fit te houden voor de 

uitdagingen van deze tijd 

 

Heb je interesse? 

Voor telefonische informatie kunt je terecht bij Sharon Merkx (HR Adviseur) 

tel. 077 – 351 8444. Je kunt schriftelijk reageren naar: s.merkx@sormac.nl 

Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.  

We horen graag van je! 

 

 


